Schilderijen,
gouaches, tekeningen,
beeldhouwwerken,
geschilderde voorwerpen,
maar ook reclameaffiches,
partituren, foto’s en films
dompelen je onder in de
wereld van René Magritte!
Het Museum toont een
nieuwe selectie van werken,
evenals de installaties van de
hedendaagse kunstenaars
Nicolas Party en Joseph
Kosuth.

Een unieke publiek-private
samenwerking
Het Magritte Museum zag het
levenslicht in 2009 dankzij de uitzonderlijke
samenwerking tussen de Koninklijke Musea
voor Schone Kunsten van België (KMSKB), de
Magritte Foundation, ENGIE en zijn stichting,
de Regie der Gebouwen en de Belgische
Staat.
Als stichtende sponsor, stelde ENGIE
zijn knowhow op het gebied van energieefficiëntie, technologische innovatie en
duurzame ontwikkeling ter beschikking,
waarbij steeds rekening werd gehouden
met de beperkingen van het historisch
gebouw. De investering is gewaardeerd op
6,5 miljoen euro. Deze originele en ambitieuze
competentiesponsoring is de eerste publiekprivate samenwerking in België.
De steun van de ENGIE-Stichting creëerde
ook ruimte om in te zetten op sociale inclusie
en integratie via cultuurprogramma’s. Dankzij
deze programma’s hebben kwetsbare
doelgroepen of bezoekers met een
beperking ook toegang tot hun erfgoed.

10 jaar internationale
uitstraling

Onder de Hoge Bescherming van
Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin

Het Magritte Museum heeft, met zijn sterke
reputatie in binnen- en buitenland, een
aanzienlijke impact op zowel de economie
als de culturele diplomatie. Dankzij zijn
expertise en collecties, werkte het Magritte
Museum de afgelopen jaren mee aan 23
tentoonstellingen in de grootste musea
ter wereld. Ook op nationaal niveau is dit
zichtbaar: het Magritte Museum is, met

meer dan 65% buitenlandse bezoekers, een
trekpleister voor toeristen en levert daarmee
een belangrijke bijdrage aan de Brusselse
en Belgische economie. Het rechtstreekse
economische aandeel van de bezoekers van
de KMSKB worden op meer dan 8 miljoen
euro per jaar geschat.
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Een dynamische collectie
De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten
van België (KMSKB) bewaren en stellen de
grootste verzameling werken van René
Magritte ter wereld tentoon. Deze collectie
beslaat niet alleen alle periodes van zijn
leven, maar toont ook alle technieken en
media die de kunstenaar in zijn rijke carrière
uitprobeerde (schilderkunst, tekenkunst,
gouache, fotografie, beeldhouwkunst, film,
affiches, enz.).
Vandaag stelt het Magritte Museum
256 werken van de bekende surrealist
tentoon. Het museum is een dynamische en
levendige plek: jaarlijks verhuizen meer dan
100 kunstwerken (bruiklenen, restauraties,
wissels) van plaats binnen het museum.
Sinds de opening, konden bezoekers,
naast de eigen collectie, 165 nieuwe
werken bewonderen, die door particuliere
verzamelaars of instellingen werden
uitgeleend.

Prettig bezoek!

rondleidingen in 10 talen | audiogidsen in 7 talen

Sinds de opening in 2009
ontving het Magritte
Museum meer dan 3 miljoen
internationale bezoekers.
(Her)ontdek vandaag het
Magritte Museum—met
de grootste verzameling
werken van de beroemde
Belgische surrealist—en
vier samen met ons deze
verjaardag!
We hebben voor jou
rondleidingen, workshops,
schrijf- en tekenateliers en
tal van andere activiteiten in
petto, of je nu jong of oud
bent!
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“Schilderijen
met een twist ”
Michaël
Borremans
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"Grootste
verzameling
Magrittes
ter wereld"
René M.
(69 jaar)

gebruikte
gloeilampen
voor lantaarn

"Voer voor alle generaties" Wim Delvoye

+ 12,000

256

Bezoeken ‘op maat’

kunstwerken te zien

"Ceci n’est pas zomaar een museum"
De Tijd

1

2,500m2

visiogids
voor doven en
slechthorenden

tentoonstellingsruimte

120m2

workshop-ruimtes

muséemagrittemuseum
10de verjaardag
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audiogidsen
voor kinderen, tieners
en volwassenen

hedendaagse kunstwerken
van J. Kosuth en N. Party
Visual concept Magritte 10 years: © Ch. Herscovici, with his kind authorization c/o SABAM, Belgium 2019 | Portrait of René Magritte: © Duane Michals. Courtesy Pace/MacGill Gallery, New York

#magritte10years
@FineArtsBelgium

Regie der Gebouwen
Régie des Bâtiments

programma
1. Grande Droguerie
Poétique

4. Echo

Performance | Klank en licht
door Le geste qui Sauve | Liévine Hubert, Thibault
Condy, Clément Nourry

Poëtische en filosofische
performance

ECHO is een visueel en akoestisch stuk, een
échte immersie, waar de show een ervaring
wordt. Deze performance biedt een nieuwe
blik op de werken van Magritte en de
tentoonstellingsruimten. Het voorgestelde
universum ligt dicht bij dat van Magritte:
er wordt nagedacht over beelden, de
perceptie van de dingen en onze relatie
tot de werkelijkheid. Le Geste qui Sauve
presenteert een originele voorstelling,
speciaal ontworpen voor de ruimtes van het
Museum.

met Dominique Maes,
genereus algemeen directeur
Schrijver en illustrator Dominique Maes
vestigt zich met zijn mobiele laboratorium
op het Koningsplein en zet je aan tot
poëtische gedachten en dialogen.
Bij de Grande Droguerie Poétique
vind je alles wat je nodig hebt voor je
welzijn. Van een portie humanisme tot
je reinste onzin; van verdwijnpoeder tot
alomtegenwoordigheidsdrank; van
sublimeringslikeur tot een vleugje waanzin:
koop hier jouw remedie tegen een slaperige
geest!
Français

Magritte Museum, verdieping -1 (cinemazaal)

Koningsplein — voor het Magritte Museum

12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 [20 min]

! Installatie in het Magritte Museum,

Doorlopend

verdieping +3

2. Pom, pom, pom

5. De raaf steelt het licht!

Theater | Muziek

door La Compagnie du Réverbère: François
Heuse, Lauryn Turquin, Zélie Sels, Aurélien Dony,
Céline Dumont en Pauline Serneels

Sprookje

door Musée sur Mesure,
met Isabelle Dierkens en Spiros Lachanidis

Waarschuwing: het Magritte Museum wordt
bezet door vreemde personages!

Met Magrittes beroemde schilderij Het
Domein van Arnheim als achtergrond,
vertellen deze sprookjesvertellers De
raaf steelt het licht, een verhaal over de
oorsprong van de wereld. In een ballet
van woorden, tekens, mime en emoties,
dompelen deze vertellers je onder in de
magie en het enigma van Magritte.

Laat je meevoeren door figuren met
appelkoppen, ga op avontuur met een
gigantische vis en gooi op de dansvloer alle
remmen los op de tonen van een saxo-pijp!
Dit uitbundige concert doorprikt het
alledaagse en zet de tijd stil. Reis mee naar
een wereld van dromen, verrassingen en
plezier.

Français I gebarentaal
Auditorium B

Magritte Museum, verdieping +1 (links)

10:30 | 11 :30 | 12:30 | 14 :30 | 16:30 [20 min]

11:00 | 14:00 | 16:00 | 17:00 [20 min]]

zwerven voortdurend rond
!
in het Magritte Museum

ï

3. Als Magritte een 		
verjaardag was… !
Teken- en schrijfworkshops

I.s.m Les Midis de la Poésie
met Chloé Schuiten, Elisabeth Woronoff en Aliette
Griz

6. Dalí op de koffie
bij Magritte

Sprookje en workshop
met Isabel Vermote en Kathleen Adriaensen

Tien workshops, tien thema’s om het jubileum
van het Magritte Museum te vieren. Een hele
dag om te tekenen en te schrijven.

Dompel je onder in het verhaal van
Magrittes wonderlijke boom vol geheimen.
Salvador Dali is er ook bij maar heeft zo zijn
bedenkingen….Nadien tekenen wij onze
eigen fantasieboom in het atelier.

De werken die tijdens de workshops zijn
gemaakt, worden achteraf in een tijdelijke
tentoonstelling gegoten.

ï

vanaf 6 jaar

Français I Nederlands I English

Nederlands

Magritte Museum, verdieping -2 (AGORA Engie)

Magritte Museum, verdieping +1 (links)

11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 14:00
14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 [30 min]

14:30 | 16:30 [30 min]]

vanaf 7 jaar

ï

vanaf 6 jaar
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